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URBACT HÍRLEVÉL
Lezajlott a Budapest XVIII. kerületének vezetésével induló RE-Block
projekt indító értekezlete
Fedezze fel, milyen témákban indulnak új URBACT projektek!
Még mindig lehet csatlakozni az új URBACT projektekhez
FÓKUSZBAN
Az
európai
városok
növekedésének megalapozása

befogadó

Az Európai Unió következő évtizedre vonatkozó
stratégiájának három fő célkitűzése közül az
egyik az inkluzív, vagy „befogadó növekedés”
elérése. Paul Soto, az URBACT Tematikus
Pólus-menedzsere kiemelten kezeli ezt a témát
az „Európai városok befogadó növekedésének
megalapozása” című cikkében, mely a 2011
decemberében
kiadott
URBACT
Projekteredmények
című
kötetben
került
publikálásra.

növekedésnek
egy
olyan
társadalom
megalkotásához kell hozzájárulnia, melyben
mindenki részt vesz a munkaerőpiacon, és profitál a
gazdasági előnyökből.” A gazdasági rendszerekhez
való „hozzáférés” és különösen a munkaerőpiac
hangsúlya egyértelmű. Ugyanakkor Paul Soto
vitatkozik azzal, hogy a jelen helyzetben is teljes
mértékben érvényes-e még ez a definíció; az elmúlt
három év során – különösen az URBACT projektek
első körének élettartama alatt – a gazdasági
környezet, mellyel a városoknak szembe kellett
nézniük a növekedésről hirtelen erős visszaesésbe
fordult, és a sürgős ösztönző csomagok után a
szigorú megszorítások vették át a helyet.
A befogadó növekedéssel négy URBACT projekt
foglalkozik
Ebben a cikkben Paul Soto négy URBACT projekt
eredményeit vizsgálja meg: az OPENCities, FIN-URBACT, Urban N.O.S.E és a WEED projekteket.
Ezekben összesen 39 város vett részt Európa-szerte
melyek
mind
a
befogadó
növekedés
kulcsösszetevőire összpontosítottak.
Mindegyik projekt máshonnan közelíti meg a
problémát.

Az EU jelenleg is életben lévő Átfogó
Gazdaságpolitikai Iránymutatásában a befogadó
növekedésértelmezése
így
hangzik
„a
tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a lakosság
minden tagja egyenlően hozzáférhessen a
gazdasági rendszerekhez. Ezért a befogadó
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A FIN-URB-ACT és az Urban N.O.S.E elsősorban
azokra a gyakorlati lépésekre fókuszáltak,
melyekkel a városok munkaerőpiacuk keresleti
oldalát ösztönözhetik.
A FIN-URB-ACT projekt célja az volt, hogy feltárja,
hogyan tudnának a városok hatékonyabb helyi
támogatási formákat kínálni a kis- és
középvállalkozások, és az innovatívabb gazdaság
fejlesztésére.
Az Urban N.O.S.E egy lépéssel tovább ment
kifejezetten a városok helyi vállalkozásainak
támogatását illetően, melyek munkahelyeket
teremtenek a hátrányos helyzetű csoportoknak, így
a társadalmi és környezeti szükségleteket is
összehozva egymással.

Öt ajánlás a városok számára, hogyan erősíthetik a
befogadó növekedést




A WEED és az Open Cities projektek szintén a
kereslet témájával foglalkoztak, de a kérdést inkább
a munkaerő támogatásával kapcsolatos kérdések
oldaláról közelítették meg.
A WEED projekt rávilágított arra, hogy a nők
részvétele a gazdasági életben alapvető fontosságú
a városok fenntartható fejlesztésében, és gyakorlati
módszereket
vizsgált
meg
ennek
mobilizálhatóságára
vonatkozóan
a
városi
gazdaságokban.
Az OPEN Cities azt vizsgálta, hogyan építhetnek ki a
városok egyfajta sokszínű, kreatív környezetet,
mely megtartja, és megához vonzza azokat a
tehetséges egyéneket, melyek a migráns
közösségekből elérhetőek.
Ez a négy projekt egyértelművé tette, hogy a
„befogadó növekedés” egy kirakós játékhoz
hasonlít, mely számos összetevőből áll, és ezek az
elemek különbözőképpen is összeilleszthetők. Ezért
az egyes fejlesztési megközelítések nem is tudnak
átfogó megoldásokat adni.



Térképezze fel a lakosok számára a
gazdaságfejlesztés lehetőségeit és akadályait.
Három projekt is kifejlesztett, vagy alkalmazott
speciális
eszközöket
a
problémák
feltérképezésére, gyakran ábrázolva így a
különböző résztvevők helyzetét (a vállalkozási
támogatások keresletének és kínálatának
ábrázolásával, útmutatóval a Nemek közötti
Hatásértékelésről,
vagy
az
OPENCities
indexszel). Bár ez nyilvánvalónak tűnhet, mégis
egy elengedhetetlen első lépésről van szó
ahhoz, hogy megértsük a különböző „világok”
közötti dinamikát, mely összehozhat városokat,
és aminek segítségével elkezdhetjük kiépíteni a
bizalom és változás közös alapját.
Alakítson fókuszpontokat a résztvevők
mozgósítására.
A mértékletesség és realizmus újfajta
értelmezése jelenik meg abban, hogy a városok
maguk mit és hogyan képesek megvalósítani.
Számos projekt kitart amellett, hogy a városok
legtöbbször sem a megfelelő kompetenciákkal,
sem képességekkel nem rendelkeznek bizonyos
szolgáltatások, mint a cégeknek történő
pénzügyi, vagy természetbeni támogatások
nyújtásával kapcsolatban. Ugyanakkor az
esettanulmányokból, melyeket a projekt során
készítettek az derül ki, hogy a városok igenis
kiterjeszthetik fókuszponti szerepüket a
vállalkozói közösség, az egyetemek, civil
szervezetek és más intézmények mozgósítására
– a változtatni akarás égisze alatt.

Valósítsa meg az „egyablakos kiszolgálást”.
A fizikai terek, mint az inkubátorházak, és az
intézmények, mint például az egyetemek
nagyon fontos szereppel bírnak. Ugyanakkor
úgy látszik, jellegük egyre kevésbé lényeges,
mint inkább az, hogy „egyablakos kiszolgálást”
nyújtsanak, azaz tevékenységeik integrált
láncban működjenek, ami szisztematikusan
foglalkozik a korlátok ledöntésével.
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Az egyenlet mindkét oldalát vegye számításba:
a keresletet és a kínálatot is.
Mindegyik projekt azt hangsúlyozza, milyen
fontos az egyenlet mindkét oldalára odafigyelni
a valódi siker eléréséhez. A WEED és az OPEN
Cities projektek példát is mutatnak arra, hogyan
adhatnak esélyt a nagyvállalatok (pl.: Allstate
NI), a társadalmi vállalkozások (PAN and Casa)
és az egyetemek azoknak a csoportoknak,
amelyek gyakran ki vannak rekesztve a
munkaerőpiacról.
Dolgozzon ki átfogó stratégiát a jövőbeni
kilátások azonosítására.
Az Urban N.O.S.E. és a WEED projektek amellett
érvelnek, hogy a városoknak szüksége van egy
átfogó stratégiára a társadalmi (és környezeti)
szükségetekről,
csakúgy,
mint
saját
szolgáltatásairól,
hiszen
ezek
kedvező
körülmények között segíthetik új gazdasági
tevékenységek
kialakulását,
vagy
a
munkahelyteremtés forrásaivá válhatnak a
helyeik számára. A kihívást továbbra is az
jelenti, hogy megtaláljuk azokat a vállalkozási
modelleket, melyek megfelelnek a helyiek
igényeinek,
és
olyan
munkahelyeket
teremtsenek, melyet a helyiek is be tudnak
tölteni a jelenleg is folyó válságban.

További információ:
 A teljes cikk az „URBACT eredmények”
kiadványban – PDF
 FIN-URB-ACT eredmények – URBACT
honlap
 A WEED projekt eredményei – URBACT
honlap
 Urban N.O.S.E. eredmények – URBACT
honlap
 Az Open Cities projekt eredményei –
URBACT honlap

RIPORT
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Lezajlott a Budapest XVIII. kerületének
vezetésével induló RE-Block projekt indító
értekezlete
Kelet-Közép-Európából Budapest XVIII. kerülete az
egyetlen vezető partnere az URBACT program 3.
pályázati körében nyert pályázatoknak, ami 37
különböző részből álló fejlesztési tervezet. A
kerület a magasépítésű, vagyis a panelházas
övezetek fejlesztésében vesz részt a most induló
RE-Block elnevezésű program keretében.

Emmanuel Moulin az URBACT Titkárság nemrég
kinevezett új vezetője Franciaországban és
Németországban szerzett 25 évnyi város- és
környezetpolitikai tapasztalattal bír, legutóbbi
megbízatása
egy
lakáspolitikával,
városrehabilitációval,
területrendezéssel
és
környezeti témákkal foglalkozó francia ügynökség
vezetése volt.
Moulin szerint: „A kerület egyik célja fejleszteni a
Havannán lakók életkörülményeit, ezért az
önkormányzat az URBACT programba belépve
együtt dolgozik az európai városok hálózatában, így
ötleteket és segítséget ad és kap, hogy a bonyolult
problémákat – mint az energiatakarékosság,
szociális háló, közösségi programok –, megoldják és
jobbá tegyék.”
A kerület négy partnervárossal dolgozik együtt. A
kétfázisú projekt a kerületnek sok munkával jár, a
hathónapos felkészítési időszak közben további
városokat vonnak be a programba. Ezután
következik a hároméves munka, aminek célja, hogy
képessé tegye a városokat arra, hogy a főbb városi
kihívásokra közösen megoldásokat dolgozzanak ki
és az egyre komplexebb társadalmi változásokkal
szembesülő
városok
központi
szerepét
megerősítsék.
Hunyadi István, a XVIII. kerület városigazgatója:
„Azt, hogy a közterületek hogyan lehetnének

jobban használhatóak, szebbek, hogyan lehetne
ezeket finanszírozni, ebben próbálunk más európai
városoktól
különböző
jó
tapasztalatokat
összegyűjteni, és a programnak az a célja, hogy ha
ezek az együttműködések eredménnyel járnak,
akkor azt lehet továbbítani másoknak.”
Az URBACT segíti a városokat abban, hogy olyan új
és
fenntartható
gyakorlati
megoldásokat
alakítsanak ki, melyek integrálják a gazdasági,
társadalmi és környezeti dimenziót. Az URBACT
lehetővé teszi a városok számára, hogy Európaszerte megosszák a legjobb gyakorlati példákat és
tapasztalatokat minden várospolitikában érintett
szakemberrel. Az URBACT 300 várost, 29 országot
és 5000 aktív résztvevőt jelent. A programban
fontos helyet kapnak a közösségi házak is.
Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház
vezetője elmondja: „Nagyon sok foglalkozásunk
erre hegyeződik ki, hogy kifejezetten művészeti
nevelést tudjunk nyújtani, valamint a nyugdíjas
csoportjainknak szintén számtalan – a kártyázástól
az asztaliteniszezésig – minden megtalálható, és az
ifjúsággal is próbáljuk a lépést tartani, van
breaktánc-csoportunk, akrobatikus rock’n’roll, és a
mozgásstúdióknak végtelen számú válfaja, ez mind
az, amivel próbáljuk egy kicsit a lehetőséget is
megadni arra, hogy közösségben tudjanak részt
venni a kerületben élők.”
A XVIII. kerület partnervárosai egy román (Iasi) –
Jászvásár), egy görög (Komotini), egy német
(Gelsenkirchen) és egy spanyol (Malaga) város,
együttes céljuk, hogy a közös munka
eredményeként olyan ötleteket dolgozzanak ki,
amelyeket az URBACT a későbbiekben finanszírozni
fog.
Az eseményről készült összefoglaló
megtekinthető a kerület honlapján,
közvetlenül a YouTube-on is.

videó
illetve

További információk:
Az URBACT leromlott városrészekkel foglalkozó
projektjeiről további információkat talál az URBACT
honlapon.

URBACT HÍREK
Fedezze fel, milyen témákban indulnak új URBACT projektek!
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2012. május elsején 19 új projekt kezdődött meg hivatalosan. Mindegyik
projekt tervez egy projektindító találkozót május-június folyamán. A
projektek mindegyike a fenntartható városfejlesztésre összpontosít a
várostervezés és városmegújulás, illetve a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás
szemszögéből.

Központban a várostervezés és városmegújulás
Kilenc projekt vizsgálja szorosabban a várostervezés és városmegújulás szemszögéből fenntartható
fejlesztés kérdéseit.
A várostervezés területén fenntartható válaszokat keresnek a közlekedés és városfejlesztés kapcsolatában
(ENTER HUB projekt), a helyi városi piacok fejlesztésében (URBACT Markets), az új pénzügyi eszközökkel
kapcsolatban (CSI EUROPE) és a helyi stratégiai tervek nyomon követésének témájában (DID-RFSC).
A városmegújulást illetően foglalkoznak projektek a fenntartható lakótelepek kialakításával (RE-Block), a
lakosok gyakorlati tudásának minél jobb felhasználásával (USER), és az üres terek, mint városi lehetőségek
priorizált fejlesztésével (ide tartozik az USE ACT és a WOOD FOOTPRINT projekt is).
Ezen felül az egyik projekt egy speciális környezeti témával foglalkozik – ez a „Fenntartható Élelmiszerek a
Városi Közösségek számára” projekt.
Központban a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás
A projektek közel fele foglalkozik azokkal a problémákkal, melyek az európai városok számára ma
legégetőbbek, a gazdaság fejlesztésével és a munkanélküliség csökkentésével.
Számos projekt helyezi előtérbe az innovációt és gazdasági fejlődést (az E4C, vagy az E-Skills az innovatív
városokért projektek), a kulturális és kreatív iparágakat (CreativeSpin), az innovációt és tudást (INNOVA),
vagy a városok és egyetemek közötti együttműködést (EUnivercities). Egy projekt foglalkozik az
egészségpolitikával (4D CITIES), egy másik pedig a városmarketinggel és városimázzsal (CityLogo).
Több projekt foglalkozik az oktatással, befogadással és foglalkoztatással, beleértve a fiatal munkavállalók
foglalkoztatásának kulcskérdését is („A generációm munka közben”, vagy a JOBTOWN projekt), a szülők
szerepével a korai iskolaelhagyás megelőzésében (PREVENT) és a lakosság újításaival a közszolgáltatások
fejlesztésében (SMART CITIES).
Június elejétől kezdve mindegyik projektről bővebb információkat is lehet olvasni a projektek aloldalain az
URBACT központi honlapján, illetve cikkek, hírek formájában a magyar nyelvű URBACT oldalon
(www.urbact.hu).
További információ:
Az URBACT II harmadik pályázati körének eredményei – URBACT honlap
A nyertes projektek listája megtalálható az URBACT májusi magyar nyelvű hírlevelében

Még mindig lehet csatlakozni az új URBACT projektekhez!
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Az áprilisban jóváhagyott 19 tematikus hálózat még mindig keres új partnereket Európa-szerte – elsősorban
városokat, de jelentkezhetnek regionális hatóságok, egyetemek, és egyéb közintézmények is -, hogy
csatlakozzanak munkájukhoz az integrált, fenntartható városfejlesztésben. Próbáljon szerencsét Ön is!
Az új URBACT projekteknek szélesíteniük kell partnerségüket a fejlesztési fázis alatt.
Az URBACT II program harmadik pályázati körének keretében 19 tematikus hálózat megalakulását hagyta
jóvá az URBACT Monitoring Bizottság 2012. április 23-án. A projektek 2014 végéig tartanak.
A hathónapos fejlesztési fázis során mindegyik újonnan induló URBACT projektnek bővítenie kell
partnerségi körét nagyjából 5-12 partnerre.
Ki válhat partnerré az URBACT II projektekben?
Városok (önkormányzatok és városegyüttesek is)
Régiók (ahol a városi témák hangsúlyosak)
Egyetemek és kutatóintézetek
Az utóbbiakkal egyenértékű közintézmények (például helyi fejlesztési ügynökségek, önkormányzati
tulajdonú vállalatok stb.)
A partnereknek az Európai Unió 27 tagállamából, Norvégiából vagy Svájcból kell kikerülniük, ezek az
URBACT program partnerállamai.
Ha Ön is szeretne partner lenni valamelyik projektben, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő vezető
partnerrel. Az új projektek vezető partnereinek listáját az elérhetőségeikkel együtt itt találja.
A jelentkezés során vegye figyelembe a végső partnerségi megállapodásra vonatkozó szabályokat. A
projekteknek figyelniük kell arra, hogy a partnerek bevonása során megtartsák az egyensúlyt a
versenyképességi és konvergencia-régiók arányát illetően. A projektpartnereknek három különböző
országból kell érkezniük. A végső partnerségi megállapodást a projekt vezető partnere határozza meg, a
többi projektpartnerrel együttműködésben.
A fejlesztési fázis már elkezdődött, ezért azt tanácsoljuk, a potenciális jövőbeli projektpartnerek minél
előbb vegyék fel a kapcsolatot a sikeres együttműködés érdekében.
További információ:
Az URBACT harmadik pályázati körének eredményei – URBACT oldal
A harmadik pályázati kör nyerteseinek listája az URBACT májusi hírlevelében - PDF
URBACT II Program kézikönyv – PDF
Útmutató az URBACT tematikus hálózataihoz - PDF

URBACT is a European exchange and learning
programme promoting sustainable urban development.
It enables cities to work together to develop solutions to
major urban challenges, reaffirming the key role they
play in facing increasingly complex societal challenges. It
helps them to develop pragmatic solutions that are new
and sustainable, and that integrate economic, social and
environmental dimensions. It enables cities to share
good practices and lessons learned with all professionals
involved in urban policy throughout Europe. URBACT is
300 cities, 29 countries, and 5,000 active participants

www.urbact.eu/project

